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MODULES TEAM RELATIEBEHEER

RelatiebeheeR: veRkoopinfoRmatiesysteem

Wilt u één informatiesysteem voor uw bedrijf met daarin alle gegevens van 
uw relaties? Met de module Verkoopinformatiesysteem beschikt u niet alleen 
over de informatie die u nodig hebt, maar ook over actuele informatie.

vooR wie
Voor iedereen die op zoek  
is naar een flexibele en  
overzichtelijke centrale 
ondersteuning van sales-  
en marketinginspanningen.

geïntegReeRde oplossing
Leg alle essentiële informatie van uw 
relaties centraal vast, zodat iedereen 
deze – vanuit één venster en met één 
muisklik – kan opvragen.

aCtueel
Reken op up-to-date informatie doordat 
iedereen binnen uw organisatie met 
dezelfde informatie werkt. Zie bijvoor-
beeld direct hoe het staat met de  
bestellingen en openstaande posten van 
uw klant, en werk deze gegevens meteen 
bij als zich hierin een wijziging voordoet. 

Met de module Verkoopinformatiesysteem maakt u eenvoudig een gepersonaliseerde  
mailing aan, die u per e-mail – bijvoorbeeld met behulp van Microsoft Outlook – kunt  
versturen. Zet hiervoor de selectie in AccountView en genereer vervolgens een samen-
voegbestand op basis van uw standaardbrief in Word. U kunt zelfs voor al uw relaties  
een activiteit vastleggen waarin u de mailing vermeldt. Zo hebt u altijd alle communicatie 
met uw relaties centraal beschikbaar.

team

* Uitbreiding op de  
module Contact Manager.
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uw vooRdeel
 Perfecte koppeling met uw 

financiële informatie zodat u 
rechtstreeks openstaande 
posten, projectinformatie of 
openstaande verkooporders 
kunt opvragen.

 Relaties, contactpersonen 
en activiteiten vastleggen, 
waarbij u relaties eenvoudig 
‘promoveert’ tot debiteur  
of crediteur.

 Complete en centrale  
registratie van uw activiteiten 
per relatie en contactpersoon, 
zoals gesprekken, mailings, 
telefoonnotities, e-mail en 
faxen.

 Compleet marketingsysteem 
dat u dankzij de tien – vrij  
te definiëren – lijstvelden en 
aankruisvelden bij bedrijven 
en vijf bij contactpersonen 
eenvoudig zelf opbouwt.

mailings
Maak een gepersonaliseerde mailing in 
AccountView aan en verstuur deze per 
e-mail vanuit bijvoorbeeld Microsoft 
Outlook. Zet hiervoor de selectie in 
AccountView en genereer vervolgens in 
een mum van tijd een samenvoegbestand 
op basis van uw standaardbrief in Word. 
Leg bovendien voor al uw relaties een 
activiteit vast waarin u de mailing  
vermeldt. En maak een snelkoppeling 
naar de gepersonaliseerde brief zelf! 

alles bij de hand
Breng al uw communicatie met uw  
relaties onder in AccountView, zodat u 
alle informatie centraal beschikbaar hebt. 
Maak ook snelkoppelingen naar dossiers 
aan en koppel ze aan de betreffende rela-
tie, zodat u deze snel kunt opvragen. 

De module Verkoopinformatiesysteem biedt u tien – vrij te definiëren – lijstvelden en  
aankruisvelden bij bedrijven en vijf bij contactpersonen. Hierdoor beschikt u over de 
flexibele functionaliteit om uw eigen marketingsysteem op te bouwen. 
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